
Zápisnica z plenárnej schôdze OZ RZ  dňa 19. 9. 2019 
 
1/ Privítanie p. Evou Weinberger, oboznámenie  s programom a schválenie programu. 
 
2/ Volebná komisia bola schválená, zapisovateľ určený. Za zapisovateľa bola nominovaná pani 
Emini a do volebnej komisie boli zvolení: predseda Kupcová Zdenka  a dvaja členovia: Michaela 
Lipárová a  Bujnová Nora 
 
3/ Predstavenie zástupkyne primátora mesta Pezinok, Mgr. Mária Wagingerová - školstvo, sociálna 
oblasť a kultúra, ktorá oboznámila rodičov s aktuálnou analýzou školstva a koncepciou rozvoja 
školstva. Ide o otvorený dokument, ktorý je dostupný na stránke Mesta Pezinok. 
 
4/ Výsledky a hospodárenie školy za školský rok 2018/19 prezentovala  p. riaditeľka Mgr. 
Volanková Katarína. Počet žiakov na konci šk.roka 2018/19 bol 755 žiakov/33 tried., z toho 388 
vyznamenaných skončilo do priemeru 1,5, veľmi dobre skončilo 163 a 4 opakujú ročník. Pochvál 
riaditeľom školy dostalo 134 žiakov, pochvál triednym učiteľom 166, pokarhaní riaditeľom školy 
bolo 19 žiakov  a  pokarhaní triednym učiteľom boli 40 žiaci. Vymeškaných  bolo spolu 31 534 
hodín. Zníženú známku zo správania  2 dostali 6 žiaci a jeden 3 . 
Žiaci, ktorí získali rôzne úspechy, či už v školských kolách, v kolách na úrovni SR a aj 
medzinárodných ,reprezentovali školu v detskej atletike, matematických súťažiach, informatike, 
Lego súťaži a iných súťažiach boli odmenené aj  vecnými cenami. Veľmi dobre dopadlo aj 
Testovanie 5. V rámci priemeru  SR  bolo z Mat. 54,3 % a naši dosiahli 66 %  a zo Sj bol priemer 
58,4% a naši mali 65,2% úspešnosť. Testovanie 9. - bol priemer  v rámci SR  z Mat. 63%  my sme 
mali 70,3%  a zo Sj 62,3 % a naši obstáli na 69,10 %.  
Minuloročných stravníkov bolo 644.  
V rámci schválených projektov získala škola finančné prostriedky na mzdy pre: 4 asistentov 
učiteľov, 2 špeciálnych pedagógov a 1 školského psychológa. 
V priebehu školského roka a cez prázdniny bolo z rozpočtu zriaďovateľa zrealizované: nová 
presklenená stena v jedálni, zakúpenie strojov do kuchyne, vybudovanie sklenenej  steny na 
poschodí - na vyučovanie predmetov delených na skupiny (náboženstvo, cudzie jazyky..), na 
multifunkčnom ihrisku natiahnuté nové pletivo, vybudovaný lapač tukov v školskej kuchyni, 
zakúpených niekoľko zariadení do školskej kuchyne. 
Z rozpočtu školy sa zakúpili didaktické pomôcky, nábytok do tried, vymaľovalo sa 20 tried, 
zrealizovali sa drobné stavebné práce. Sponzor postavil a daroval škole deliacu stenu medzi 
vestibulom a jedálňou za 11 500,- Eur. Bližšie informácie u riaditeľky školy.  
 
5/ Správa o plnení rozpočtu – správu prečítala pani Katarína Strapáková, pokladník OZ. 
 
6/ Hlasovanie za schválenie správy o plnení rozpočtu – jednohlasne schválené. 
 
7/ Predložená správa o výsledkoch hospodárenia – Kontrolná a revízna komisia vykonala šetrenie, 
pričom nezistila žiadne nezrovnalosti. Hospodárenie je v súlade s platnými stanovami, preto bola 
pri hlasovaní správa jednohlasne prijatá. 
 
8/ Voľba predsedu OZ – rodičia schválili, že z rozdaných volebných lístkov so všetkými 
navrhovanými kandidátmi bolo potrebné zakrúžkovať dvoch (k menám bolo potrebné doplniť 
predseda a k druhého menu podpredseda). Zo 79 prítomných voličov boli platné hlasy v počte 123, 
pričom najväčší počet hlasov dostala p. Eva Weinberger - 59 hlasov (zvolená ako predseda) a pán 
Rozkoš - 54 hlasov (zvolený ako podpredseda). Štatutárom a predsedom OZ - Rodičovské 
združenie pri Základnej škole Jána Kupeckého, Kupeckého 74 v Pezinku na školský rok 2019/ 2020 
sa stala p. Eva Weinberger. 
 



9/ Počas počítania volebných lístkov prebehlo oboznámenie prítomných s plánovanými akciami a 
možnosťou pomoci pri plánovaných akciách. Vianočné trhy, kde je potrebná výrazná pomoc 
rodičov pri predaji kapustnice a iného občerstvenia, ako aj pomoc pri tvorbe vianočných suvenírov. 
Druhou akciou je fašiangová zábava, kde je potrebná pomoc rodičov pri získavaní cien do tomboly, 
zabezpečení občerstvenia a pri organizácii akcie. 
 
10/ Voľba kontrolnej a revíznej komisie – navrhovaní boli - p. Haško, p. Václavík, p. Karko. Všetci 
traja kandidáti boli jednohlasne zvolení. 
 
11/ Voľba pokladníka – doterajšia pokladníčka, p. Strapáková, bola jednohlasne schválená, rovnako 
aj voľba 2 členov výkonného výboru: p. Emini , p. Bujnová boli schválené.  
Na základe uvedeného výkonný výbor pre školský rok 2019/2020 bude tvoriť p. Weinberger - 
predseda , p. Rozkoš - podpredseda, p. Strapáková - pokladník, p. Emini- člen a p. Bujnová - člen 
 
12/ Za člena stravovacej komisie bola potvrdená p. Kupcová Zdenka. 
 
13/ Návrh členského príspevku rodičov na rok 2019/2020 bol schválený vo výške 20,- eur. Po 
obsiahlejšej diskusii a vysvetlení všetkých aktivít a predmetov, platených z tejto čiastky a zistení 
skutočností, že  skoro polovica rodičov za minulý rok 2018 nezaplatila,  padlo niekoľko návrhov:  
- urgentné riešenie - nájdenie spôsobu efektívneho výberu danej sumy. 
- komunikácia zástupcov tried s ostatnými rodičmi, ozrejmenie situácie a dopadu v prípade 
neplatenia príspevku RZ . 
 
14/ Návrh rozpočtu na najbližší školský rok 2019/2020 bol schválený. 
 
15/ Diskusia – V krátkej diskusii padol návrh rodiča, aby sa z príspevkov RZ postavili prístrešky na 
bicykle a kolobežky, tak podporili deti v pohybovej aktivite. RR má tento návrh rozpracovať a zistiť 
cenu. Ďalší rodič navrhol aby sa školské pomôcky nakupovali hromadne.  
Rodičia informovali o nefunkčnosti systému na odhlasovania sa z obedov. Nedalo sa prvé 2 týždne 
odhlásiť dieťa z obeda. Problém je už odstránený. Otázky padli aj k nefunkčnosti systému na 
stránke EduPage, nedalo sa prihlasovať na krúžky. Vedenie školy o tom vie a pracuje na odstránení 
problému.  
 
16/ Ukončenie plenárnej schôdze. 
 
 
 
V Pezinku dňa 19. 9. 2019 
 
 
Zapisovateľ: Eva Emini                                   ………..………………..   
 
Predsedseda: Eva Weinberger                          ....................................... 
 
Podpredseda: Rastislav Rozkoš                        ....................................... 
 
 
 


